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RELATOR           : Desembargador José Ricardo Porto
AGRAVANTE      : Estado da Paraíba.
ADVOGADO       : Silvana Simões de Lima e Silva (Procuradora).
01 AGRAVADO   : JM Oxigênio Com e Representações Ltda.
02 AGRAVADO   : Josefa de Lira Leal.
ADVOGADO       : Fábio Severiano do Nascimento.
03 AGRAVADO   : Marcelo José Guimarães.

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
ILEGITIMIDADE  DA  PARTE.  CONHECIMENTO  DE 
PRONTO SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
POSSIBILIDADE.  ACOLHIMENTO  COM A EXCLUSÃO DE 
EX-SÓCIO  DA  LIDE.  IRRESIGNAÇÃO.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  ACERVO  PROBATÓRIO  QUE  APONTA 
PARA A MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO SINGULAR. FATO 
GERADOR  DO TRIBUTO  POSTERIOR  A RETIRADAO  DO 
EMPRESÁRIO  DA  SOCIEDADE.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  DEVIDOS.  MANUTENÇÃO DO  DECISUM 
POR  SEUS  PRÓPRIOS  TERMOS.  ENTENDIMENTO  DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 
557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
SEGUIMENTO NEGADO.    

-  “As  matérias  passíveis  de  serem  alegadas  em  exceção  de  pré-
executividade não são somente as de ordem pública, mas também os  
fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que  
comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. (...)”
(STJ – 2ª Turma. AgRg no Ag 1307430 / ES. Relator: Min. Castro Meira. J. Em 
19/08/2010).

-PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  
INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  EXCLUSÃO  DE SÓCIO-GERENTE DA LIDE.  
CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  
POSSIBILIDADE.  REDUÇÃO  DO  QUANTUM  ESTABELECIDO  
PELO ACÓRDÃO A QUO. VALOR NÃO-EXORBITANTE. SÚMULA 
N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ admite a condenação ao pagamento de  
honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, uma vez  
que, apesar de ser um incidente processual, possui natureza



 contenciosa.  A continuidade da execução não afasta a sucumbência do  
então excepto, ora agravante.
2. A revisão do quantum estabelecido em condenação em verba honorária  
não  é  admitida  em  sede  de  recurso  especial,  porquanto  depende  do  
reexame  de  matéria  fático-probatório,  atraindo  o  óbice  da  Súmula  n.  
7/STJ.  Excepcionalmente,  admite-se  tal  revisão  quando  a  condenação  
apresenta-se irrisória ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo regimental não-provido.
(AgRg  no  Ag  998.516/BA,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 11/12/2008)

V I S T O S.

Trata-se de  Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito  Suspensivo 
interposto pelo Estado da Paraíba em face da decisão (fls. 90/91) que acolheu Exceção de Pré-
executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva da Sr. Josefa de Lira Leal. 

A Ação de Execução foi aforada a fim de cobrar crédito tributário relativo 
ao ICMS, relacionado ao exercício do ano de 2005, contra JM Oxigênio Com. e Representações 
Ltda. e seus sócios.

Em seu recurso, o Agravante afirma que a via utilizada (exceção de pré-
executividade)  é  inadequada  para  a  prova  da  ilegitimidade,  uma  vez  que  não  permite  dilação 
probatória. Dessa forma, defende a liquidez e certeza da CDA, que goza de presunção.

Também  sustenta  que  as  provas  colacionadas  pela  agravada  não 
demonstram sua ilegitimidade, pois somente a certidão simplificada da JUCEP/PB foi autenticada, 
documento insuficiente para atestar que a executada não fazia parte da sociedade no ano de 2005.

Ademais, aduz a impossibilidade de arcar com os honorários advocatícios, 
uma vez que é obrigação do contribuinte atualizar junto ao Fisco Estadual toda e qualquer alteração 
contratual e, no caso, a executada não cumpriu essa obrigação acessória, descumprindo o art. 67, IV, 
do RICMS/PB.

Assim, requer a manutenção da executada no polo passivo da lide e que seja 
afastada a condenação em honorários ou, subsidiariamente, reduzido o seu valor. 

Fez pedido de efeito suspensivo.

Liminar indeferida às fls. 100/103.

Informações às fls. 109/110.

Ausente contrarrazões – certidão de fls. 116.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público entendeu não ser o caso de 
pronunciamento (fls. 117/119). 

É o breve relatório. 

DECIDO.
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Mantenho-me fiel  a  posição esposada por ocasião da apreciação  do 
pedido liminar. Por isso, permito-me reproduzir o que fora afirmado naquela oportunidade, 
eis que suficiente ao caso. 

Segundo a exegese do art.  558 do Código de  Processo Civil,  o  Relator  
poderá,  desde  que  haja  requerimento  do  recorrente,  conceder  efeito  
suspensivo  ao  recurso,  mas  condiciona  o  deferimento  do  pedido  à  
relevância  da  fundamentação  (fumus  boni  juris)  e  à  possibilidade  de  
ocorrência de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora).

No tocante à fumaça do bom direito, a primeira questão a ser enfrentada é  
a ilegitimidade passiva da Recorrente.

Pois bem, cumpre destacar que a Agravante e os outros Excipientes figuram  
como co-responsáveis na CDA que fundamenta a Execução Fiscal (fls. 32).

Neste diapasão, numa análise perfunctória da demanda, insta reconhecer  
que, somente nos casos de desnecessidade de dilação probatória é possível  
a oposição de  Objeção de Pré-executividade para afastar a legitimidade e  
veracidade da CDA.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA FALIDA.  
ENCERRAMENTO  DA  AÇÃO  DE  FALÊNCIA  POR  INSUFICIÊNCIA 
PATRIMONIAL.  REDIRECIONAMENTO.  NOME  DOS  CO-
RESPONSÁVEIS NA CDA. POSSIBILIDADE.
1. O Tribunal de origem indeferiu o requerimento de suspensão do feito  
com base no art. 40 da Lei 6.830/1980, bem como o redirecionamento da  
Execução Fiscal contra os sócios cujo nome consta da CDA, ao fundamento  
de que o encerramento da Ação Falimentar, por inexistência de bens, torna  
regular a dissolução societária.
2. Não há violação do art. 40 da LEF, tendo em vista que a suspensão da  
Execução Fiscal somente ocorre quando não localizado o devedor ou bens  
passíveis de constrição. Na situação em análise, o devedor foi encontrado  
(a  massa  falida  é  representada pelo  síndico)  e  verificou-se  ausência  de  
bens.
3.  A  inaplicabilidade  do  dispositivo  acima  mencionado,  contudo,  não  
implica autorização para imediata extinção da Execução Fiscal quando o  
nome do(s) sócio(s) estiver na CDA.
4. A questão da co-responsabilidade pelo pagamento da dívida ativa da  
Fazenda Pública  é  matéria  estranha à  competência  do  juízo  falimentar,  
razão pela qual a sentença que decreta a extinção da falência,  por não  
haver patrimônio apto para quitação do passivo, não constitui, por si só,  
justa causa para o indeferimento do pedido de redirecionamento, ou para a  
extinção da Execução Fiscal.
5. Conseqüentemente, o redirecionamento deve ser solucionado de acordo  
com a interpretação conferida pelo STJ: a) se o nome dos co-responsáveis  
não  estiver  incluído  na  CDA,  cabe  ao  ente  público  credor  a  prova  da  
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ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135 do CTN; b) constando  
o nome na CDA, prevalece a presunção de legitimidade de que esta goza,  
invertendo-se o ônus probatório (orientação reafirmada no julgamento do  
REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos).
6. Recurso Especial provido.
(REsp  958.428/RS,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  Rel.  p/  Acórdão  
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  
28/09/2010, DJe 18/03/2011)

PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO  
DO  NOME  DO  SÓCIO-GERENTE  DA  CDA.  NECESSIDADE  DE  
DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  FUNDAMENTOS  INATACADOS.  SÚMULA 
283/STF.
1. O Tribunal de origem negou a pretensão do agravante – afastar a sua co-
responsabilidade  tributária  da  execução  fiscal  em tela  –  com  base  nas  
seguintes premissas: na certidão de dívida ativa, consta expressamente o  
nome  do  agravante  como  co-responsável,  o  que  transfere  a  ele  a  
incumbência de elidir a presunção (iuris tantum) contida na CDA; a via da  
exceção de pré-executividade não é adequada para discutir a questão de  
que  o  recorrente,  malgrado  exercer  a  função  de  diretor  da  sociedade  
anônima executada, não exercia função de gerência, em razão de demandar  
dilação probatória. Tais fundamentos não foram infirmados na via do apelo  
nobre. Incidência do óbice da Súmula 283/STF.
2.  O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com o desta  
Corte. A CDA goza da presunção de legitimidade, o que implica transferir  
ao  sócio,  nela  incluído,  o  ônus  de  demonstrar  a  ausência  de  
responsabilidade tributária. Orientação firmada pelo STJ no julgamento do  
REsp  1.104.900/ES,  Rel.  Min.   Denise  Arruda,  Primeira  Seção,  DJe  
01/04/2009 e Resp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira  
Seção,  DJe  04/05/2009,  ambos  submetidos  ao  procedimento  previsto  no  
artigo 543-C do Código de Processo Civil e na Resolução STJ nº 8/2008.  
Por isso, a instância de origem entendeu que a correta solução do litígio  
demandaria a comprovação dos argumentos do ora agravante por meio de  
dilação probatória, o que seria inviável na via eleita.
3.  As  matérias  passíveis  de  serem  alegadas  em  exceção  de  pré-
executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos  
modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que comprovados  
de plano, sem necessidade de dilação probatória.
4.  Para  que  se  pudesse  afastar  o  entendimento  do  Tribunalregional  e  
assentar  a  desnecessidade  de  produção  de  provas,  imprescindível  seria  
incursionar em matéria fático-probatória, vedado na via estreita do recurso  
especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido. (STJ – 2ª Turma. AgRg no Ag 1307430 /  
ES. Relator: Min. Castro Meira. J. em 19/08/2010).

No  caso,  a  princípio,  visualizo  elemento  de  convicção  (alterações  
contratuais  de  fls.  58/69)  suficiente  para,  sem a necessidade de dilação  
probatória,  reconhecer  que  a  agravada  não  fazia  parte  da  empresa  no  
período de exercício a que se refere o fato gerador do ICMS (2005).
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Com efeito, o documento supradito esclarece que a executada desligou-se  
da empresa em 1998. 

Outrossim, em relação ao fato da alteração contratual não se encontrar  
autenticada,  tal  alegação  é  insuficiente  para  afastar  a  sua  validade  
probatória,  uma  vez  que  não  há  notícia  da  existência  de  incidente  de  
falsidade documental a derruir sua força probandi. 

Por fim, em relação à atribuição de honorários advocatícios em face do  
Estado da Paraíba, reservo-me para apreciar as razões após oitiva da parte  
contrária,  quando da apreciação do mérito,  uma vez  que  quanto  a este  
ponto  não  há  o  perigo  da  demora,  uma  vez  que  o  ente  público  não  
encontra-se na iminência de realizar o pagamento de tal sucumbência. 

Quanto à matéria que restou para ser apreciada quando da apreciação do 
mérito,  qual  seja,  a  condenação  em  honorários  advocatícios da  fazenda  na  exceção  de  pré-
executividade,  conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, entendo devida, ainda que a 
execução continue em relação aos demais sócios. Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL  E  LOCAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO  
ART.  557,  §  2.º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MULTA.  
INDEVIDA.  MEIO  ADEQUADO  PARA  ESGOTAMENTO  DAS  
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPOSTA CONTRARIEDADE AO ART. 20  
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  
EM  SEDE  DE  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  CABIMENTO.  
EXCIPIENTE  VENCEDOR.  EXCLUSÃO  DO  POLO  PASSIVO  DA 
EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A interposição do agravo interno é o meio adequado para se buscar o  
esgotamento das instâncias ordinárias,  a fim de viabilizar o acesso aos  
apelos especial e extraordinário, razão pela qual é descabida, in casu, a  
multa aplicada com fulcro no referido dispositivo legal.
2. São devidos horários advocatícios ao excipiente vencedor, em sede de  
exceção de pré-executividade, quando há a sua exclusão do pólo passivo  
da  execução,  ainda  que  esta  venha  a  prosseguir  quanto  aos  demais  
executados. Precedentes.
3.  No  caso,  a  exceção  de  pré-executividade  foi  julgada  procedente,  
determinando-se a exclusão do ora Recorrido como parte na execução, que  
prosseguiu  em  relação  ao  locatário  e  fiador.  Assim,  segundo  a  
jurisprudência desta Corte, é devida a condenação na verba honorária.
4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp  784.370/RJ,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,  julgado  em 
04/12/2009, DJe 08/02/2010)

RECURSOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO CONTRA VÁRIOS EXECUTADOS.  
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DE UM DOS  
EXECUTADOS.  EXCLUSÃO  DA  LIDE.  DEMANDA  MILIONÁRIA.  
VERBA  HONORÁRIA.  DEMONSTRAÇÃO  DE  FALTA  DE  
PROPORCIONALIDADE. VALOR DA EXECUÇÃO. GRAU DE ZELO DO  
ADVOGADO.  COMPLEXIDADE  DA  CAUSA.  CRITÉRIO  DE  
EQUIDADE. VERBA MAJORADA.
-  Estando  demonstrado  que  os  honorários  advocatícios  fixados  pelo  
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Tribunal de origem são irrisórios e desproporcionais em relação ao valor  
milionário da execução, ao grau de zelo do advogado e à complexidade da  
causa, deve ser a verba majorada para que atenda ao critério de equidade  
previsto em lei.
Recurso especial do executado parcialmente provido e recurso da União  
prejudicado.
(REsp  1260597/RJ,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro 
CESAR  ASFOR  ROCHA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  21/08/2012,  DJe 
26/09/2012)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  
INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  EXCLUSÃO  DE  SÓCIO-GERENTE  DA  LIDE.  
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.  
REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELO ACÓRDÃO A QUO.  
VALOR NÃO-EXORBITANTE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1.  A  jurisprudência  do  STJ  admite  a  condenação  ao  pagamento  de  
honorários advocatícios  em exceção de pré-executividade,  uma vez que,  
apesar  de  ser  um  incidente  processual,  possui  natureza  contenciosa.  A 
continuidade da execução não afasta a sucumbência do então excepto, ora  
agravante.
2. A revisão do quantum estabelecido em condenação em verba honorária  
não  é  admitida  em  sede  de  recurso  especial,  porquanto  depende  do  
reexame  de  matéria  fático-probatório,  atraindo  o  óbice  da  Súmula  n.  
7/STJ.  Excepcionalmente,  admite-se  tal  revisão  quando  a  condenação  
apresenta-se irrisória ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo regimental não-provido.
(AgRg  no  Ag  998.516/BA,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 11/12/2008)

Com  essas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  Agravo  de 
Instrumento, para manter inalterada a decisão atacada.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Des. José Ricardo Porto
       RELATOR

J/11R/07
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